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Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
Здатність працювати у групі над великими проектами стосовно 
систем залізничного транспорту 
Розраховувати характеристики об’єктів залізничного транспорту 
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Міжнародні організації, що опікуються питаннями 
інтероперабельності на залізничному транспорті (ІЗТ) 
Директиви ЕС з питань ІЗТ.  
Ретроспектива Технічних спеціфікаціїй інтероперабельності (ТСІ) 
в Євросоюзі (ЄС). 
Розвиток конструкції верхньої будови колії в світі. 
Розвиток мереж автомобільних доріг та залізничних колій 
Комбінований хід, технічне оснащення.  
Конструкції автомобільних доріг з влаштованими залізничними 
коліями. Перетин колії з автомобільними дорогами. 
Залізнична колія в морських портах. 
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